
 חטיבת הבנייה והמחצבות 

איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה



 ל התאחדות התעשיינים בישראל"מנכ -מר רובי גינל 

 

 ר איגוד תעשיות מוצרי בנייה וצריכה"יו -מר אודי בן אורי 

 

 דברי פתיחה

 2018דגשי האיגוד לפעילות 

 

איגוד תעשיות מוצרי בנייה   מנהל –מר אורן הרמבם 
 וצריכה
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 משתתפים במפגשים סיורים במפעלים פניות שירות

 שירותי התאחדות
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 כנסים וסדנאות
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 ?מה היה לנו

 משתתפים   100 -כ –כנס חדשנות בבנייה •

 יצרני חומרי מחצבה -השתלמות מקצועית •

 פ בכנס בנייה ירוקה"שת•

מענקי עיצוב   –סדנאות עיצוב ופיתוח מוצר •

 תעשייתי

 מפגשים מקצועיים בפורומים השונים•

 אתר התאחדות חדש•

 

http://www.industry.org.il/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94


 מפרטי מחיר למשתכן•

 "משבר החולות לתעשייה"•

 עתודות חומרי גלם לבנייה•

 תיעוש הבנייה•

 בניית רשת שותפים•

 

 

 

 ?מה היה לנו



 :שיפור סביבה עסקית•

 ה"כבמפרטי –

 'וכוניטור , צמחים פולשים, ביטוח –מחצבות –

 רישוי עסקים–

 מפעלי בטון–

 תקינה–

 סוגיות יבוא בהיצף–

 ?מה היה לנו



 2018מבנה החטיבה 

הנהלת 
 החטיבה

זכוכית  
 ואלומיניום

תיעוש  
 וחדשנות

מערכות  
 וטכנולוגיות

שיטות  
 בנייה

תוכניות  
 ומיזמים

 בנייה ירוקה

דירוג  
 אנרגטי

ועדת תו  
 ירוק

 מחצבות

 אבן

 בזלת

 חול

 ש"יו

 בידוד

 טייחים

 דבקים

 איטום  

 שלד

 בטונים

 תשתיות

 פלדה

 חשמל

 גמרים

 סניטרי

 ריצוף וחיפוי

 צבע

 מטבחים

 ריהוט

 היקפי



 <<עם הפנים קדימה 

 המשך עבודה בנושא מפרטים•

 קידום חדשנות במפעלי החטיבה•

 פ מכוני מחקר וזירת חדשנות"שת•

 טיפול כולל באספקת חומרי הגלם לתעשייה•

 מענקי תיעוש וייצור מתקדם•

 חיזוק רשת השותפים•



 עיקרי תוכנית העבודה

2018 

 מדד יעד מטרה

חדשנות   הטמעת 1

 במפעלים

.1 Cash back  תוכנית  )לחדשנות

 (איגודית

תוכנית מענקים לבניה  2.

 מתועשת/מתקדמת

ימי עיון מקצועיים וכנסים בנושאי  3.

 חדשנות וטכנולוגיה

פ משותפים עם מכוני  "פרויקטי מו4.

 המחקר

 פרויקטים 110.

קידום מול  2.

 ממשלה

 כנסים 4קיום 3.

 התחלת פרויקט4.

 

 

הגדלת מכירות   2

 חברים

 עדכון מפרטי מחיר למשתכן1.

עידוד רכש כחול לבן במחיר  2.

 למשתכן ופרויקטים ציבוריים

רשויות  -ממשלה-פ קבלנים"שת3.

 כחול לבן פרוייקטיםלקידום 

 ל"תערוכה בינ4.

 

 ביצוע שוטף1.

 ביצוע2.

 ביצוע3.

איתור ובניית  4.

 משלחת



 עיקרי תוכנית העבודה
2018 

 מדד יעד מטרה

  שיפור הסביבה 3

 העסקית

 מפרטי כיבוי אש לתחום חומרי הבניה1.

   1העברת זכוכית מיובאת לקבוצת ייבוא 2.

 בחינת היצף בתחום זכוכית מעובדת3.

 שיווק שטחי מחצבה4.

 תיקון שיטת מכרוז מחצבות5.

 תיקון חקיקה בתחום המחצבות6.

 הבטחת תשלומי יזם ח"ה7.

   ה"כבתיקון מול 1.

 ביצוע2.

 פתיחת חקירה  3.

 ביצוע4.

 ביצוע5.

 ח"ההנחת 6.

 ח"ההנחת 7.

הידוק הקשר המקצועי   4

 עם חברים

 ביקורים במפעלים1.

 עדכון שוטף של אתר האינטרנט2.

 ישיבות פורום3.

 לפחות אחת לשנה1.

 עדכון רבעוני2.

מפגשים   312.

 לפחות

 





 תודה


